






 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم تس نم ةءارق جمانرب
 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ :ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ

 تاعوضوم نم اًعساو اًقاطن يّطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي

 تادرفملا راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم

 ىنعملا خيسرتو حيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف «ةّيساسألا

 ٌردنت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهّذلا يف

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم

 .هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف | بيكارتلا عاونأب مُكحتلا نم ءرمألا ةياهن يف

 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو :ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ّيلاثم جمانرب نإ

 ةلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا . (يناثلاو لْوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (61©16 8 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسّيب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةلقتسملا ةءارقلا .4 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنكمتملا ةءارقلا .5
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 وو
 كلامهشلا
 هو

 نوئشان نانشبل ةبشكم يف رثهّتلاَو ةحيرتنلا ةّرشاَد : داّدعإل
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 ةؤلثات تلات ةبتكم هيام
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 داملا ىف علل ةانيف كامشألا









 تانارّيخو تاتابك كامشألا لكأك ءوقر
 نم اهريَغ كلذ يف امب َةيئام
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 . تاشرام انشأ كلدألا وتم
 / را تارك كلانس اهنإ









 سيما ءك 8# 2 كا شله





 (فاشك) دّرْسَم
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 ٍتاهَألاو ِءابآلاَو نيِمَّلعُملا ىلإ ةملك

 ةقثلا لافطألا حمل ةمّكصُم ةجّردُم ةعلاطُم بنك أرق انأ  ةلسلسس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل ٌرَثوتو

 يف ىلوألا مهتلّواحُمب نوموقي نيذلا لافطألا ُبِاَنُي يناثلا ىوتسُملا

 ددع اهيف ٌمِدْخّتساو اًدج ةطيسّب ةغّلب بتكلا تّييُك .ةءارقلا

 لك يف لمُجلا . اهرّركُت نأ ىلع انضَرَ يتلا تادّرفملا نم ليلق
 ةّيويح ليصافت ٌرّفوتو ةءارقلا يف دِعاسُت موسُر اهدِناسُت ةحفص

 باتكلا اذه

 فيكو كامسألا ناضرعَت باتكلا امهب حتمي ناتّللا ناتحفّصلا ٠
 .هايملا يف ُشيعَت

 َعَرْشَي نأ يف ئدتبُملا ئراقلا َدِعاسُتل رّر تت ةرابعب ةحفص لك أدبت ٠

 .ةقثب ةءارقلا يف

 نع ةّمهُم تامولعم ُرربُم يتلا وصلا تاملك نع اوثّدحَ .
 يف نوبَعَرَي نيذلا لافطألل ةّيفاضإ ّق ٌقئاقح ٌرّقوت يهف كامسألا

 .ديزملا

 .باتكلا رخآ يف طيسبلا رّوصُملا دّرسَملا مادختسا اولواح ٠

 ٌدِجَت ىتلا ةحفّصلا ىلع روثُعلا يف انتّدَعاسُمل دّرسَملا ٌمدختسَت

 . انّمُهي يذلا عوضوملا اهيف
 .عيجشّتلاو ةدَعاسُملا نم ريثكلا ىلإ نوجاتحي نوئدتبُملا ءاّرقلا



 زنشتم ا متشتنلا
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 .ةف ولأم و ةقّوشُم عيضاوم ٠

 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلك ٠
 .ةرّركتُم ةطيسب لَمُج ٠

 .ّصنلل ةحّضومو ةعيدب موسُر ٠
 رّوص تامِلك
 1 ةّلادو ةّيساسأ

 ةريبك فورُخ

 دحضاو ةعيدب موسُر
 ةحراش


